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MPO prověří dotace 
směřující do OZE
Česko musí do února 2019 
zkontrolovat elektrárny 
postavené v letech 2006 
až 2008, jestli nepobírají 
příliš velkou podporu. 
Prověření systému finan-
cování více než tří tisíco-
vek elektráren po Česku 
požaduje Evropská komi-
se. Vláda včera projednala 
první návrh změn energe-
tického zákona, který by 
měl toto splnit.   str. 3

Jurečka firmám nabídl 
rizikový projekt
Farmáři v Afghánistánu 
mají zájem o nákup čes-
kého skotu a mlékárenské 
technologie. Oficiální spo-
lupráci dokonce domlu-
vil ministr zemědělství 
Marian Jurečka. Firmy 
nyní čekají, jak se k věci 
postaví EGAP a ČEB, podle 
kterých země patří pro 
byznys mezi nejrizikovější 
místa na světě. str. 6

Ropné giganty připravily 
sérii velkých akvizicí
Ekonomická situace v rop-
ném průmyslu se zlepšuje, 
řada firem nejen oznámila 
vyšší čisté zisky, ale také 
akvizice. Včera potvrdil 
odkup divize ropy a plynu 
Maersk Oil francouzský 
Total. Souběžně s tím 
koupilo konsorcium firem 
vedené ruskou Rosněftí  
rafinerii indické firmy 
Essar a 3500 jejích čerpa-
cích stanic.  str. 8

Krátce

Koláž E15

Soumrak ideologie
„Socialismus 21. století“, jak 
jihoameričtí revolucionáři 
svůj směr nazvali, se dává 
na ústup i ve svých největších 
baštách – ve Venezuele, Bolívii 
a v Ekvádoru.
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V Úžici vyroste největší logistické 
centrum v Česku s rozlohou 
tří Karlových náměstí v Praze. 
Pracovat zde má přes 900 lidí. 
Česko o umístění evropského skladu 
náhradních dílů Daimleru soutěžilo 
s Polskem.   BYZNYS / str. 4

Sklad pro 
Mercedes
se chystá 

u Prahy 
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Dálný východ při chuti
Nejrychlejší vlakové spojení na světě chce ob-
novit Čína mezi Pekingem a Šanghají. Maximální 
rychlost vlaků tu bude zvýšena až na 350 kilome-
trů za hodinu. Tou už dříve jezdily, ale po nehodě 
u města Wen-čou v roce 2011, při níž zemřelo 
40 lidí, stanovily úřady maximum na „pouhých“ 
300 kilometrů. Že ve střední Evropě jezdí i ty nej-
modernější vlaky poloviční rychlostí, to má jistě 
mnoho důvodů počínaje technikou. Ovšem smysl 
to má stejně hlavně tam, kde vlak překonává velké 
vzdálenosti mezi stanicemi, což právě v Číně platí. 
Mezi zmíněnými Pekingem a Šanghají je to vzduš-
nou čarou 1070 kilometrů, železnice má délku 
1250 kilometrů a supervlak ji urazí za 4,5 hodiny.

Čínské spotřebitele také evidentně začalo bavit 
utrácet jako o život a využívat k tomu internet. 
Tamější internetová skupina Alibaba zaměřená 
na on-line prodej překročila všechna očekávání, 
když od dubna do června utržila v přepočtu víc 
než 167 miliard korun a ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím jí vzrostly on-line prodeje o 58 procent.

Další zpráva naznačující rostoucí kondici zemí 
Dálného východu přišla z Thajska. Včera tamější 
vláda oznámila, že růst HDP byl ve druhém 
čtvrtletí 3,7 procenta, což překonalo i optimistic-
ké prognózy analytiků. Pomohl turistický ruch, 
zemědělství i export elektroniky. Jde o nejvyšší 
růst za poslední čtyři roky, kdy země zaostávala 
kvůli politickým nepokojům, vměšování armády 
do veřejných záležitostí a úmrtí krále Rámy IX.

n Česko má velice vyso-
kou odvodovou zátěž, 
připomněli zaměstnava-
telé. Podle nich vzrostou 
mzdové náklady na jed-
noho zaměstnance s nej-
nižšími příjmy o více než 
19 tisíc korun ročně. 

Pavel Otto

Ministryni práce a sociálních věcí 
Michaele Marksové (ČSSD) se 
podařilo přesvědčit vládní kolegy 
z KDU-ČSL i ANO, aby kývli na re-
kordní zvýšení minimální mzdy 
o 1200 korun. Ta od ledna stoupne 
na 12 200 korun. Je to už počtvrté, 
co současná koalice odsouhlasila 
růst nejnižšího výdělku.

Hospodářská komora ČR 
a další zaměstnavatelské svazy 
rozhodnutí kritizují hlavně kvůli 
tomu, že ve srovnání se zahrani-
čím platí české firmy za zaměst-
nance vysoké odvody. Jejich zátěž 
tak nyní bude ještě citelnější. 
Opozice hovoří o předvolebním 
populismu.

„Pracovat se musí vypla-
tit. Od nástupu naší vlády 

jsme zvýšili minimální mzdu 
o 43,5 procenta, z původních 
8500 na 12 200 korun hrubého,“ 
napsal na Twitteru premiér 
Bohuslav Sobotka (ČSSD) s tím, 
že nejnižší příjem napřesrok pře-
sáhne 40,5 procenta průměrné 
tuzemské mzdy. 

Marksová řekla, že většina 
ministrů pochopila nutnost jejího 
návrhu. „Úplně 
jednomyslné to 
ale nebylo, byly 
dva protinávrhy,“ 
uvedla. Šéf státní 
pokladny Ivan 
Pilný (ANO) podle 
ní nechtěl vůbec 
žádné zvyšování 
a ministr země-
dělství Marian 
Jurečka (KDU-
-ČSL) navrhoval 
růst jen o tisíci-
korunu. 

Odbory požadovaly přidání 
o 1500 korun, zaměstnavatelé 
se klonili k částce 800 korun. 
A vyzvali vládu, aby už minimální 
mzdu nenavyšovala. Pracuje za ni 
na 132 tisíc lidí, tedy 3,6 procenta 
zaměstnanců.

„Skokové zvyšování minimální 
mzdy zaměstnavatelům škodí 

hned několikrát. Jednak jim 
znemožňuje přípravu podnika-
telských plánů, ale také zdražuje 
cenu práce, která podléhá jedné 
z nejvyšších odvodových zátěží 
v zemích OECD,“ uvedla Hos-
podářská komora ČR. Od ledna 
podle jejích propočtů stoupnou 
mzdové náklady na zaměstnance 
s nejnižším výdělkem o více než 

19 tisíc korun ročně.
Opoziční ODS 

to vidí podobně. 
Krok vlády označila 
za absurdní snahu 
vyvolat dojem, 
že chce přilepšit 
zaměstnancům. 
„Pokud by to s je-
jich peněženkami 
myslela vážně, sníží 
daně či odvodové 
povinnosti. To by 
pocítili všichni za-
městnanci, nikoliv 

pouze ti pobírající minimální 
mzdu,“ uvedl poslanec za občan-
ské demokraty Jan Skopeček. 

Podle TOP 09 zmizí další 
pracovní místa. „Na populistic-
ké zvyšování minimální mzdy 
doplatí ti nejslabší, kteří přijdou 
o práci,“ míní stranický expert 
Michal Kučera.

Vláda rekordně zvýšila 
minimální mzdu

Protagonisté dne

Michaela MARKSOVÁ

MINISTRYNĚ PRÁCE

Lars KOHLER

ŠÉF WÜSTENROT-STAVEBNÍ SPOŘITELNY

Søren SKOU

ŘEDITEL SKUPINY MAERSK

Ministryni práce se podařilo 
na konci volebního období prosadit 
zvýšení minimální mzdy o dalších 
1200 korun.

str. 2

Stavební spořitelny v Česku poskytly 
od ledna do července meziročně 
průměrně o 28 procent více úvěrů. 
Wüstenrot zaznamenala pokles.

str. 4

Jeho firma získala prodejem 
své ropné a plynové divize 
francouzskému Totalu téměř 
7,5 miliardy dolarů.

str. 10

Zápisník  
Tomáše Stingla

ČESKO SI PŘIPOMNĚLO 49 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Pietní akce se konaly 
na několika místech. Pamětníci vpádu se shromáždili například před budovou Českého rozhlasu na pražské 
Vinohradské třídě (na snímku). Oběti tehdejších událostí si lidé připomněli také na pražském Václavském 
náměstí a v Brně.

PIETA PŘED ROZHLASEM
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„Na populistické 
zvyšování 
minimální mzdy 
doplatí ti nejslabší, 
kteří přijdou 
o práci,“ míní 
Michal Kučera.



n Detailní kontroly če-
kají bioplynové a vodní 
elektrárny, které pobí-
rají provozní podporu 
a v minulosti získaly 
i investiční dotace.

Jan Stuchlík

Přes tři tisíce obnovitelných 
zdrojů energií budou podléhat 
kontrolám, jestli nepobí-
rají příliš velkou podporu. 
O podobě systému kontrol, 
který zpracovalo minister-
stvo průmyslu a obchodu, 
jednala vláda. Česko ho musí 
přijmout tak, aby do února 
2019 zkontrolovalo elektrárny 
postavené v letech 2006 až 
2008. „Návrh novely energetic-
kého zákona bude připraven 
do konce letošního roku,“ říká 
mluvčí ministerstva průmyslu  

a obchodu František Kotrba. 
Kontroly požaduje po Česku 
Evropská komise.

Nejdůkladnější kontroly 
čekají na sedm stovek elekt-
ráren, které kromě provozní 
podpory vyrobené elektřiny 
a tepla získaly také investiční 
dotace. To se týká přede-
vším bioplynových 
stanic a některých 
malých vodních 
elektráren. 
„V rámci pro-
váděných kon-
trol by se měly 
podrobně 
vyhodnocovat 
celkové inves-
tiční a provozní 
náklady za celou 
dobu nároku na podpo-
ru,“ vysvětluje Kotrba.

Pokud by obě podpory 
v součtu garantovaly provo-
zovatelům bioplynek vyšší 

návratnost než 10,4 procenta 
ročně, vyplácené dotace by se 
jim snížily nebo by se zkrátila 
doba jejich pobírání. Solární 
elektrárny, které pobírají 
největší část peněz na podpo-
ru OZE, by kvůli kontrolám 
o podporu přicházet neměly. 

„Jednak až na výjimky 
nepobíraly investič-

ní dotace, jednak 
už komise 
konstatovala, 
že nadměrnou 
podporu vyře-
šilo zavedení 
solární daně,“ 

uvádí Marek 
Lang z Asociace 

pro energetickou 
soběstačnost. Přesto 

se solárníkům nelíbí, 
že by podle ministerských 
plánů měli na rozdíl od jiných 
elektráren mít povolený roční 
výnos 8,4 procenta. Více E15.cz

Stovky obnovitelných zdrojů 
projdou kontrolou dotací
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Kontrolám budou  
podléhat zhruba 

tři tisíce 
zelených elektráren.

Hynek je prezidentským 
kandidátem Realistů
Realisté představili vlastní-
ho kandidáta do prezident-
ské volby. Do boje o Pražský 
hrad vysílají šéfa Asociace 
obranného a bezpečnostní-
ho průmyslu Jiřího Hynka. 
Zakladatel strany Petr 
Robejšek uvedl, že hlavním 
tématem budoucnosti je 
bezpečnost, proto Realisté 
vybrali člověka, který se 
v této oblasti orientuje. 
NÁZORY str. 12, Více E15.cz

NKÚ: Správa daně  
z příjmů je nepřehledná
Správa daně z příjmů fyzic-
kých osob je nepřehledná 
a složitá pro plátce i úřady. 
Vyplývá to z prověrky Nej-
vyššího kontrolního úřadu. 
Zákon o daních z příjmů 
obsahuje podle NKÚ řadu 
výjimek a ministerstvo 
financí nesleduje dopady 
změn v zákoně na státní 
rozpočet. /čtk/

Krátce
Stát koupí 
vepřín  
v Letech

Vláda schválila odkoupení 
vepřínu v Letech, který stojí 
na místě bývalého protek-
torátního koncentračního 
tábora pro Romy. Cenu, 
na které se shodla s majiteli, 
odtajní po uzavření kupní 
smlouvy, řekl po jednání 
ministr kultury Daniel 
Herman (KDU-ČSL). Místo-
předseda představenstva 
společnosti AGPI Jan Čech 
sdělil, že zatím neví, za kolik 
vláda vepřín odkoupí, a pro-
to nebude cenu komentovat. 
Herman řekl, že akcionáři 
potvrdili, že už neměnná 
nabízená cena je pro ně 
přijatelná. Chov vepřů má 
skončit v Letech do jara. 
Důstojný památník by podle 
Hermana mohl na místě 
vzniknout během nejbliž-
ších let. Podle odhadů by 
cena mohla činit několik 
stovek milionů korun. /čtk/

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/stat-si-posviti-na-dotace-pro-stovky-obnovitelnych-zdroju-1336460
http://zpravy.e15.cz/volby/prezidentske-volby-2018/realiste-do-boje-o-hrad-posilaji-jiriho-hynka-podporu-chce-ziskat-predevsim-u-obcanu-1336437


| 4 | BYZNYS

n Už za tři roky může 
v Česku fungovat logis-
tické centrum automo-
bilky Mercedes-Benz. 
Má zabírat téměř 
dvojnásobek plochy 
obří haly Amazonu 
v Dobrovízi.

Daniel Novák
 

V Úžici u Prahy poblíž dálnice 
D8 se připravuje stavba nej-
většího logistického centra 
v České republice. Sloužit má 
evropskému skladu náhrad-
ních dílů německé automobil-
ky Daimler. Výstavbu připra-
vuje průmyslový developer 
CTP.  Vyplývá to z informací 
deníku E15 a z dokumentů, 
které CTP předložil při posu-
zování vlivů stavby na životní 
prostředí.

Česko o logistické centrum 
výrobce automobilů značky 
Mercedes soupeřilo s Pol-
skem, jak deník E15 informo-
val už 6. února. „Stále jsme 
ještě neudělali rozhodnutí 
o konkrétní lokalitě,“ připo-
mněla mluvčí německého 
koncernu Evelyn Schwedeso-
vá. Deloperská skupina CTP 

se k projektu nevyjádřila. 
Dokumentace předložená 
v procesu EIA už ale odkryla 
podrobnosti. Vyplývá z ní, 
že sklad bude téměř dvojná-
sobný oproti hale Amazonu 
v Dobrovízi. Logistické cen-
trum zabere 229 tisíc metrů 
čtverečních, rozlohu téměř 
tří Karlových náměstí 
v Praze. Větší sklad 
v Česku není.

 Část provozu 
budou obsluho-
vat výlučně ro-
boty a v areálu 
bude i kan-
celářská část. 
Automobilka 
by tam měla mít 
i vlastní požární 
stanici.  

Ve skladu a dalších 
provozech má najít práci 
devět stovek lidí. Počítá se 
s třísměnným provozem včet-
ně víkendů. Pokud vše půjde 
dobře, má se začít stavět 
ve druhém čtvrtletí příštího 
roku a dokončení se plánuje 
na rok 2020.  

Plán na výstavbu obřího 
skladu je zatím držen v přísné 
tajnosti. Developer o něm 
s úřady komunikuje jen jako 
o „projektu Lord“. Žádost 
o ekologický posudek EIA 

navíc neobsahuje ani jméno 
CTP. Při pohledu do katast-
ru nemovitostí a do dalších 
zveřejněných úředních doku-
mentů, jež s procesem souvi-
sejí, je však angažmá jedničky 
tuzemského průmyslového 
developmentu zřejmé.  

V okolí Úžice u dálnice D8 
je už řada skladových 

komplexů. Hlav-
ní logistické 

centrum tam 
třeba provo-
zuje řetězec 
Tesco. O něco 
blíže Praze 
má v areálu 

developera P3 
evropské dis-

tribuční centrum 
americký módní 

gigant VF Corporation. 
V lokalitě se kromě haly 

Mercedesu počítá s výstavbou 
řady dalších průmyslových 
a logistických staveb. Oblast 
je mimo jiné ve hře pro umís-
tění továrny americké společ-
nosti GE Aviation na letadlové 
motory.  

Investici za miliardy korun 
zvažuje v Česku i další němec-
ká automobilka BMW. Podle 
deníku MfD zřídí na Ústecku 
či Karlovarsku testovací cent-
rum pro samořiditelné vozy. 

Severně od Prahy  
se chystá gigantický 
sklad Daimleru 

Logistické centrum  
by mělo zabrat

229
tisíc metrů čtverečních.  

Větší v Česku není.
27

54
31
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OBR. Kamiony v popředí vizualizace logistického centra Daimleru dávají tušit rozměry areálu. Odpo-
vídají rozloze téměř tří Karlových náměstí v Praze.
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V době od ledna do konce 
července poskytly stavební 
spořitelny úvěry za 34,7 mi- 
liardy korun, což předsta-
vuje meziroční vzestup  
o 28 procent. Pokles za- 
znamenala jen spořitelna 
Wüstenrot, a to o šestnáct 
procent. Počet nových 
smluv naopak klesl mezi-
ročně o třetinu na 215 tisíc, 
jak vyplývá z výsledků 
jednotlivých institucí. 

Za celý loňský rok staveb-
ní spořitelny poskytly podle 
ministerstva financí úvěry 

ve výši 47,9 miliardy korun, 
což ve srovnání s před-
chozím rokem znamenalo 
nárůst o 4,6 procenta. 

Podle Asociace českých 
stavebních spořitelen 
objem úvěrů poskytnutých 
stavebními spořitelnami 
v letošním roce překoná 
padesát miliard. Nižší čísla 
v případě uzavírání nových 
smluv považuje asociace 
za přechodný jev, nadále 
letos počítá s překonáním 
hranice půl milionu nových 
smluv. /čtk/

Stavební spořitelny 
půjčily téměř 
o třetinu více

LETADLO AIRBUS A320 státní letecké společnosti Qatar 
Airways začalo každodenně létat na přímé lince z Prahy 
do Dauhá. Stroj nabízí dvanáct míst v business třídě  
a 132 míst v ekonomické třídě. 

PŘÍMO DO DAUHÁ
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Úvěry, které poskytly stavební spořitelny  
(od ledna do července 2017)

objem  
(v miliardách korun)

meziroční změna 
(v procentech)

ČMSS 13,96 18

SSČS 5,80 35

Modrá pyramida 8,00 49

Raiffeisen stavební 
spořitelna

5,70 38

Wüstenrot 1,20 -16

celkem 34,66 28

Pramen stavební spořitelny
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n Dvacet let se chov 
skotu v Afghánistánu 
nikam nevyvíjel. Změ-
nit by to chtělo české 
ministerstvo zeměděl-
ství.

Nguyen Thuong Ly

Ministr zemědělství Marian 
Jurečka (KDU-ČSL) se na za-
čátku srpna setkal se svým 
afghánským protějškem Asa-
dullahem Zamirem a dohodl 
spolupráci v chovu skotu. 

„Afghánská strana má 
zájem o nákup živého skotu 
z Česka. Je to dodávka pade-
sáti kusů základního stáda 
krav s výhledem na tisíc kusů 
během roku,“ uvedla mluvčí 
ministerstva zemědělství 
Markéta Ježková s tím, že 

jednání o dodavatelích za-
čnou na konci prázdnin. Češi 
by měli rovněž školit kolegy 
z afghánského ministerstva. 
Jedná se také o stavbě mlékár-
ny ve městě Mazár-e 
Šaríf v severním 
Afghánistánu. 

„Afghánské 
ministerstvo 
zemědělství 
zdůraznilo 
zájem o mlé-
kárenské tech-
nologie českého 
původu,“ uvedla 
Ježková. 

Ty by mohly dodat 
Pacovské strojírny. Jejich 
šéf Ludvík Ješátko potvrdil, 
že za určitých okolností by 
firma měla zájem podílet se 
na výstavbě mlékárny. O zá-
měru investovat v Afghánis-
tánu už ví delší dobu, ale má 

obavy. „Pakliže se oprostíme 
od ekonomického rizika, stále 
je tam politické riziko a to je 
nejzásadnější,“ říká Ješátko. 

Táborská společnost Bauer 
Technics má zkuše-

nosti ze staveb 
zemědělských 

farem v zahra-
ničí. „V regio-
nu nepůsobí-
me, ale zcela 
určitě to je 

rizikové teri-
torium,“ uvedl 

k afghánskému 
záměru předseda 

představenstva firmy 
Pavel Rampír.
Podle podnikatelů záleží 

na postoji České exportní 
banky a Exportní garanční 
a pojišťovací společnosti. Obě 
instituce jsou však k vývozu 
do Afghánistánu zdrženlivé. 

EGAP podle generálního 
ředitele Jana Procházky 
naposledy pojistil menší 
případy vývozu do této země 
v roce 2005.

Podle kategorizace OECD 
Afghánistán v posledních 
deseti letech zůstává v ka-
tegorii 7, což znamená země 
s nejvyšší mírou teritoriální-
ho rizika a označované jako 
nepojistitelné. „Rizika jsou 
tam velmi vysoká jak poli-
tická, tak z pohledu právní 
vymahatelnosti,“ uvedl šéf 
EGAP Procházka.

Bankovní podmínky 
finanční podpory podle 
mluvčího ČEB Jana Černé-
ho odpovídají vysokému 
riziku v daném místě. „Větší 
naději mají menší transakce 
s krátkou dobou splatnosti 
s prověřenými afghánskými 
subjekty,“ dodal šéf EGAP.

Firmy se bojí rizik Jurečkova 
projektu v Afghánistánu

Podle OECD  
Afghánistán  

v posledních deseti  
letech zůstává v kategorii

7,
prakticky tedy 
nepojistitelné.
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Chystá se rekonstrukce 
pavilonů Země živitelky
Vedení společnosti Vý-
staviště České Budějovice 
chce v následujících letech 
zrekonstruovat za „vyšší“ 
stovky milionů areál, počítá 
s přestavbou některých pa-
vilonů. Ve čtvrtek začne na 
výstavišti největší letošní 
akce, 44. ročník agrosalonu 
Země živitelka.

Broker Consulting rostl 
v Česku téměř o desetinu
Finančnímu poradci Broker 
Consulting stouply v prv-
ním pololetí tržby v Česku 
a na Slovensku meziročně 
o sedm procent na 531 mi- 
lionů korun. V tuzemsku 
byl růst téměř desetipro-
centní. Tržby konkurenční-
ho Fincentra vzrostly  
o 9,5 procenta na 577 mi- 
lionů a společnosti Part-
ners o čtrnáct procent na  
560 milionů korun.

Český Google utržil  
přes čtvrt miliardy
Tuzemská pobočka americ-
ké společnosti Google loni 
meziročně zvýšila tržby 

o třináct procent na 269 mi- 
lionů korun. Zisk vzrostl 
o více než polovinu na  
15,4 milionu korun. Google 
ČR zajišťuje hlavně podpůr-
né marketingové činnosti 
pro irskou pobočku Googlu, 
jež inkasuje většinu inzert-
ních příjmů od zadavatelů 
z Česka.  Více E15.cz

Lesy ČR zvýšily  
zisk o 6,3 procenta 
Státní podnik Lesy ČR 
v prvním pololetí zvýšily 
hrubý zisk meziročně  
o 6,3 procenta z 2,71 na 
2,88 miliardy korun. Podni-
ku v prvním pololetí o ně-
kolik procent vzrostly tržby 
i těžba dřeva.  Více E15.cz

Železničáři hledají 
projektanta Masaryčky
Správa železniční dopravní 
cesty poptává za předpoklá-
daných 13,5 milionu korun 
vytvoření projektu na mo-
dernizaci pražského Masa-
rykova nádraží. Součástí 
je i nadchod přes kolejiště 
spojující ulice Opletalovu 
a Na Florenci nebo nový 
příchod k vlakům z těchto 
ulic. /čtk/

Krátce

Výbuch zranil  
v Explosii tři lidi

Při havárii lisu na tvaro-
vání zrn střelného prachu 
v pardubické společnosti 
na výrobu výbušnin Ex-
plosia nastal výbuch, který 
způsobil střední zranění 
třem lidem. Škoda se před-
běžně odhaduje na patnáct 
milionů korun.

„Tři středně těžce 
zranění byli převezeni 
do nemocnice. Na místě 
pracují naši vyšetřovatelé, 
je tu Český báňský úřad,“ 
uvedla mluvčí policie Eva 
Maturová.

Zranění zaměstnanci 
byli proškoleni a znali 
zásady bezpečnosti práce. 
Stroj, který explodoval, 
nevykazoval žádné závady, 
zdůraznil mluvčí společ-
nosti Martin Vencl.

Při výbuchu v Explosii 
20. dubna 2011 zahynuli 
čtyři zaměstnanci firmy. 
V postiženém objektu se 
vyráběl perunit, trhavina 
dynamitového typu. /čtk/

http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/ceske-pobocce-google-vzrostl-zisk-vice-nez-o-polovinu-1336446
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/lesy-ceske-republiky-jsou-v-cernych-cislech-statnimu-podniku-vzrostl-hruby-zisk-1336448
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n Po období úspor 
se v ropném sektoru 
opět začíná utrácet. 
Potvrdily to včerejší 
akvizice francouz-
ského Totalu či ruské 
Rosněfti. 

Aneta Ščotková

Dánská přepravní společ-
nost A.P. Moller-Maersk 
a francouzský ropný gigant 
Total včera uzavřely obcho-
du v hodnotě 7,45 miliardy 
dolarů. Dánové odprodají 
francouzskému Totalu 
svou divizi ropy a plynu 
Maersk Oil. Dohoda by měla 
být dokončena v prvním 

čtvrtletí příštího roku. 
Hodnota majetku v oblasti 
těžby ropy ve světě zůstává 
po prudkém propadu cen 
v roce 2014 nízká. Propad 
tehdy zasáhl celé odvětví, 
firmy se tak teprve teď 
pomalu navracejí k velkým 
investičním aktivitám. 

Trend přející akvizicím 
potvrdilo i konsorcium 
v čele s ruskou ropnou sku-
pinou Rosněfť. To dokonči-
lo odkup rafinerské divize 
Essar Oil indické společnos-
ti Essar Group. Cena celého 
kontraktu činí 12,9 miliardy 
dolarů. Součástí konsorcia 
je ještě evropský obchodník 
Trafigura a ruský fond UCP. 
Rosněfť bude mít v Essar 
Oil podíl 49,13 procenta. 

Konsorcium díky dohodě 
získá kontrolu nad rafine-
rií v západním Gudžarátu 
a nad 3500 čerpacími 
stanicemi.

Naftařským společnos-
tem se teď obecně více 
daří. Ve druhém čtvrtletí 
letošního roku se mnohým 
podařilo zvrátit tři roky 
trvající poklesy zisků. 
Například americký ropný 
koncern Exxon Mobil svůj 
čistý zisk téměř zdvojnáso-
bil na 3,35 miliardy dolarů. 
Více než třicetiprocentní 
nárůst čistého zisku ohlási-
la také britsko-nizozemská 
skupina Royal Dutch Shell. 
O 14 procent pak rostl zisk 
již zmiňované francouzské 
skupiny Total. 

Ropným gigantům 
se daří. Utrácejí 

AfD požaduje změnu azylové a rozvojové politiky

Německá azylová politika je podle Alternativy pro Ně-
mecko neefektivní a nehumánní, a musí se proto změnit. 
Strana proto navrhuje zřízení azylových center v severo-
afrických zemích či zvýšení rozvojové pomoci.   

Členové OPEC v srpnu těžili méně

Těžba ropy v členských zemích Organizace zemí vyvážejí-
cích ropu (OPEC) se v srpnu zřejmě sníží o 419 tisíc barelů 
denně a pohybovat se bude v průměru kolem 32,8 milionu 
barelů denně. Vyplývá to z propočtů konzultační společ-
nosti PetroLogistics. 

Do Litvy dorazil plyn z Ameriky

Litva včera obdržela první dodávku zkapalněného zem-
ního plynu (LNG) z USA. Dohodu, jejímž cílem je snížit 
závislost na Rusku, Litva uzavřela v červnu. „Dodávka má 
zásadní význam pro celý region,“ komentoval litevský 
ministr zahraničních věcí Linas Linkevičius.

Američané a Jihokorejci zahájili společné manévry

Spojené státy a Jižní Korea včera spustily společné vo-
jenské cvičení, kterého se účastní 17,5 tisíce amerických 
a 50 tisíc jihokorejských vojáků. Manévry každoročně 
vyvolávají rozhořčení KLDR. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,589

Čína 1 3,325

Dánsko 1 3,507

EMU 1 26,085

Chorvatsko 1 3,522

Japonsko 100 20,351

Kanada 1 17,607

Maďarsko 100 8,597

Norsko 1 2,808

Polsko 1 6,103

Rusko 100 37,524

Švédsko 1 2,741

Švýcarsko 1 22,958

Turecko 1 6,325

USA 1 22,177

Velká Británie 1 28,576

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 21. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 92,40   0,54 % 

ČEZ 424,40   0,78 % 

Erste Bank 926,90   -0,97 % 

Fortuna 150,45   -1,02 % 

Kofola 419,90   1,18 % 

KB 1 003,00   -0,50 % 

Moneta 76,95   1,05 % 

O2 CR 278,00   0,00 % 

Pegas 1 020,00   0,89 % 

Philip Mor. ČR 15 499,00   -0,46 % 

TMR 680,00 0,00 %

Unipetrol 291,70   -0,21 % 

VIG 646,50   -1,07 % 

Celkový objem (v tisících korun) 334 990

Akcie na pražské burze 21. 8. 2017 

Neslábnoucí 
lesk žlutého 
kovu
Sílící přesvědčení o tom, že 
akciové trhy jsou překoupe-
né a již nenabízejí dosta-
tečný růstový potenciál, 
může vybízet k poohlédnutí 
po alternativních investicích. 
Ne každému jsou finančně 
dostupné alternativní inves-
tice typu nemovitosti, umění, 
archivní vína nebo historické 
automobily. 

Ale přece tu je jedna zají-
mavá alternativa, která dnes 
trochu zbytečně hraje druhé 
housle. Tou alternativou je 
zlato. Minulý týden v pátek 
v tichosti vystoupalo na své 
desetiměsíční maximum, 
aby přineslo trpělivému 
investorovi od začátku roku 
přibližně 15 procent. Pro 
srovnání – širší americký 
index S&P 500 si od začátku 
roku přilepšil o osm procent 
a německý index DAX 
pouze o 4,5 procenta. To je 

o 70 procent horší výsledek 
než u žlutého kovu.

Někteří mohou namítat, že 
tato investice je mimo mož-
nosti drobného investora. To 
nemusí být úplně pravda. 
Tento žlutý kov nemusíte 
hned kupovat po kilových 
zlatých prutech, ale třeba 
prostřednictvím fondů nebo 
certifikátů. Pro tento typ 
investice vám pak stačí jen 
zlomek toho, co u fyzického 
zlata. 

Zlato se oceňuje v ame-
rických dolarech za jednu 
troyskou unci. Stále sláb-
noucí americký dolar tak 
zlevňuje tento kov na svě-
tových trzích, a tím ho více 
zpřístupňuje. Navíc zlato se 
nepoužívá jen pro výrobu 
šperků a ozdob, jak se ně-
kteří domnívají, ale největší 
spotřebu zlata má průmysl. 
Většina vašich chytrých za-
řízení od telefonu po tablety 
by se dnes bez něj neobešla. 
Rostoucí napětí mezi Ame-
rikou a KLDR, teroristické 
útoky v Evropě, pomalý růst 
inflace, to vše a mnohé další 
jsou jasnými argumenty, 
proč by mělo zlato jako už 
dávný uchovatel hodnoty pa-
třit do investičního portfolia, 
a to v jakékoliv podobě. 

Autor je makléřem Patria Finance

Akcie, měny & názory

Jan Mihulka

INDICKÁ AKVIZICE. Druhá největší soukromá rafinerie v indickém Vadínáru ve státě Gudžarát 
změní majitele a s ní 3500 indických čerpacích stanic Essar.

Fo
to

 re
ut

er
s



www.E15.cz | 9 |

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

NEJLEPŠÍ TEXTY 
ZE ZÁKULISÍ  

SILNIČNÍ CYKLISTIKY
E-BOOK

V PRODEJI

PRO ČTENÁŘE KNIHY 

PŘÍBĚH STARÉ DÁMY

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 

SILNIČNÍ CYKLISTIKY

PRO ČTENÁŘE KNIHY

PŘÍBĚH STARÉ DÁMY

262633/534� inzerce

Policie včera vpodvečer 
zastřelila nedaleko Barcelo-
ny muže, který měl na sobě 
pás s možnou výbušninou. 
Podle španělské televize 
RTVE a listu La Vanguardia 
šlo o pachatele čtvrtečního 
útoku z Barcelony Maroča-
na Júnise abú Jakúba. Tyto 
informace policie později 
potvrdila, ale neuvedla, 
zda pás opravdu obsahoval 
výbušninu. 

Akci v městečku Subirats, 
které je vzdáleno asi hodinu 
autem na západ od Bar-
celony, spustil telefonát 
občanky. Katalánská policie 
uvedla, že dostala avízo 
na podezřelou osobu v Su-
birats, která měla na sobě 
věc podobnou pásu s výbuš-
ninou. 

Při policejním zásahu byl 
muž podle policie zastřelen. 
Podle listu El País křičel 
„Alláhu akbar“ (Bůh je veli-

ký). Policie použila robota, 
aby zjistila, zda pás, který 
měl muž na těle obsahuje 
výbušninu, či je jen atrapou. 

Také pět teroristů, které 
policie zastřelila v noci ze 
čtvrtka na pátek ve městě 
Cambrils, mělo na sobě 
pásy, které připomínaly 
pásy s výbušninou. Posléze 
se ukázalo, že šlo o napodo-
beniny.

Dvaadvacetiletý Júnis 
abú Jakúb minulý čtvrtek 
najížděl dodávkou do lidí 
na barcelonské třídě La 
Rambla. Při tom zabil 13 lidí 
a přes sto jich zranil, devět 
ze zraněných je stále v kri-
tickém stavu. 

Při útěku z Barcelony 
abú Jakúb zavraždil muže, 
s jehož autem ujel policejní 
hlídce. Vůz i s mrtvým maji-
telem nechal stát v Sant Just 
Desvern u Barcelony. /čtk/
 Sledujte E15.cz

Španělé zabili 
útočníka z Barcelony

SLAVNÝ ZVON Big Ben ve věži Westminsterského paláce se včera na čtyři roky odmlčel. Kvůli 
generální opravě viktoriánských hodin i věže se bude ozývat jen výjimečně. Od roku 1859, kdy 
byl Big Ben uveden do provozu, to bude nejdelší pauza, během níž se Londýňané a turisté budou 
muset beze zvonu obejít. 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
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Soumrak socialismu  
v Jižní Americe

Kontinent, který ovládne 
nová vlna moderního socia-
lismu. Tak si Jižní Ameriku 
představovali revolucionáři 
včele s Hugem Chávezem. 
Právě předešlý prezident 
Venezuely přišel s termí-
nem socialismus 21. století. 
A chvíli to vypadalo, že se 
jeho vize naplní. Před deseti 
lety vítězily ve většině ze  
12 států Jižní Ameriky levi-
cové strany. Když ale v roce 
2013 Chávez umřel, jako by 
to předznamenalo, že 15 mi-
nut slávy jihoamerické levice 
končí. Zlomila jí vaz levná 
ropa i fatální chyby ve vedení 
ekonomiky.

Samotná Venezuela měla 
loni inflaci 720 procent 
a v obchodech chybí všech-
no od potravin až po toalet-
ní papír. Socialisté utržili 
drtivou porážku v parla-
mentních volbách a nynější 
prezident Nicolás Maduro 
už drží moc zuby nehty jen 
za cenu přechodu k dikta-
tuře. „Nikdy se nevzdáme. 
Co by nemohlo být docíleno 

hlasováním, to uděláme 
zbraněmi,“ řekl otevřeně 
Maduro při jednom letošním 
projevu svým příznivcům.

EKVÁDOR ZASÁHLO  
ZEMĚTŘESENÍ DVAKRÁT
Ve stínu venezuelského dra-
matu se ale ztrácí, že socia- 
lismus je na ústupu i v dal-
ších zemích Jižní Ameriky. 
Při letošních volbách ztratila 
v Ekvádoru parlamentní vět-
šinu vládnoucí socialistická 
strana Alianza País. Zemi 
loni zasáhlo zemětřesení, 
což v přeneseném smyslu 
platí i pro politiku. Kvůli 
špatnému řešení krizové si-
tuace byla vyměněna většina 
ministrů a důvěra k vládnou-
cí straně ochabla.

Letos zároveň skončila de-
setiletá éra vlády prezidenta 
Rafaela Correy, který prosa-
zoval takzvanou Občanskou 
revoluci. O uvolněné křeslo se 
utkal za liberály bývalý ban-
kéř Guillermo Lasso a za so-
cialisty muž s příznačným 
jménem Lenín Moreno. Při 

dramatické volbě nakonec 
jen nejtěsněji se ziskem  
51 procent hlasů vyhrál socia-
lista. Čeká ho ale těžká práce. 
Špatné hospodaření přivedlo 
Ekvádor loni poprvé od pře-
lomu tisíciletí do recese, 
HDP poklesl  
o 1,5 procenta. 
Zemi trápí níz-
ká cena ropy, 
jejíž vývoz je 
hlavním zdro-
jem příjmů. 
Na odstraně-
ní následků 
zemětřesení 
potřebuje stát 
přes 3,3 miliardy 
dolarů. A drahé sociál- 
ní programy na podporu 
chudých bude muset vláda 
seškrtat, protože se země 
závratně rychle zadlužuje. 
Za pouhých šest let od roku 
2010 zdvojnásobila socialis- 
tická vláda dluh Ekvádoru 
v poměru k HDP ze zhruba  
19 na téměř 40 procent.

Minulý měsíc musel More-
no před národem vystoupit 

v televizi s ohlášením plánu 
na tvrdá úsporná opatření. 
„Máme zemi s větší rovností, 
lepší infrastrukturou, služ-
bami a lidským talentem. 
Ale musíme za to platit,“ 

prohlásil prezident. „Ka-
ždý rok je potřeba 

asi osm miliard 
dolarů k pokrytí 

rozpočtové-
ho deficitu 
a k placení 
domácího 
i zahranič-

ního dluhu,“ 
konstatoval 

Moreno. Mezi 
změnami, které 

je potřeba udělat, 
jmenoval mimo jiné přilá-
kání zahraničních investorů 
a omezení veřejných výdajů. 
To dogmatické socialisty asi 
příliš nepotěší.

ARGENTINU LÉČÍ PO VLÁDĚ  
LEVICE RADIKÁLNÍ REFORMY
To v Argentině začal s ne-
kompromisními reformami 
nový prezident Mauricio 

Macri už loni. V roce 2015 
vyhrál bývalý podnikatel 
volby a po 12 letech ukončil 
vládu levice. Zemi zdědil 
ve zbědovaném stavu. HDP 
loni poklesl o 2,3 procenta. 
Inflace byla 41 procent, letos 
se stále drží nad 20 procenty. 
Nezaměstnanost v součas-
nosti přesáhla oficiálně devět 
procent, ale reálně je zřejmě 
ještě výrazně vyšší. „Pro-
blémy Argentiny pocházejí 
většinou z nevyrovnanosti 
a neudržitelnosti předchozí 
politiky, ale cenu za to zapla-
tí Macri,“ uvedl pro agenturu 
Bloomberg Alberto Ramos ze 
společnosti Goldman Sachs. 

Macri musel začít s ne-
populárními opatřeními. 
Mezi ta nejbolestivější patří 
narovnání cen energií až  
o 400 procent. Nový prezi-
dent také zrušil velkou část 
celních bariér. Letos se díky 
tomu začalo dařit země-
dělství. Stavebnictví zažívá 
vzhledem k mohutným 
investicím do infrastruktury 
boom a roste o 200 procent. 

n Ještě nedávno to vypadalo, 
že většinu zemí Jižní Ameriky 
ovládnou ostře levicové 
režimy. „Socialismus  
21. století“, jak jihoameričtí 
revolucionáři svůj směr 
nazvali, se ale nyní  
dal na ústup i ve svých 
největších baštách – 
ve Venezuele, Bolívii 
a v Ekvádoru.

KONEC  
CHÁVISMU. Vize 

Huga Cháveze o so-
cialistické Venezuele 

skončila masovými 
demonstracemi proti 

režimu.

Od roku 2010  
zdvojnásobila  

socialistická vláda dluh 
Ekvádoru v poměru k HDP 

ze zhruba 19 na téměř 

40 
procent.
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Tomáš
Stingl

Téma připravil

Indiánského 
prezidenta  
kritizují i odbory

   Trochu jiná levice

Jihoamerické pojetí socialismu nelze srovnat se 
zkušeností bývalého sovětského bloku. Je nutné jej 
chápat přes odlišné historické a ekonomické kořeny.

• V andské oblasti je socialismus hodně spojen 
s emancipací původních, nehispánských skupin 
obyvatel. Ty patří v Bolívii, Ekvádoru či Peru 
k hlavním voličům levice. V současnosti je tam 
velmi nevhodné použít slovo indián. Korektní 
označení je „původní obyvatel“.

• Levicové strany těží ze široce rozevřených 
sociálních nůžek. Například před nástupem 
levicové vlády v Ekvádoru žilo v roce 2006 téměř 
38 procent lidí pod hranicí chudoby. Do roku 2014 
se chudobu podařilo snížit na 26 procent.

• Socialisté sázejí na znárodnění těžebního 
průmyslu. Tradiční obava, že nerostné bohatství 
vydrancují cizinci a z místních lidí bude jen 
námezdní síla, se zrodila už za španělské 

kolonizace. Celkem 95 procent venezuelského 
exportu dnes představuje ropa, 50 procent vývozu 
z Bolívie tvoří plyn. 

• Společným tématem je odpor proti „gringům“ ze 
Spojených států. Odpor k vměšování USA ovšem 
sdílejí i nesocialistické vlády, což se naposledy 
ukázalo, když Donald Trump pohrozil vojenskou 
intervencí ve Venezuele. To odsoudila svorně 
většina jihoamerických zemí.

• Socialisté celkově velmi hrají na strunu patriotismu. 
Neustále skloňují zejména hrdiny boje za nezávislost 
na Španělsku, v první řadě zbožštěného vojevůdce 
Simóna Bolívara (na snímku).

• Region udělal ve dvacátém století traumatickou 
zkušenost s krvavými pravicovými diktaturami, 
jako byl režim generála Pinocheta v Chile nebo 
vojenská junta v Argentině. Moderní příklon k levici 
je bezesporu i reakcí na tyto režimy.

NOVÁ TOVÁRNA. Bolivijský prezident Evo Morales si zatancoval 
s indánkami při otevření podniku na zpracování lamí vlny, který má 
pomoci snížit jednostrannou závislost ekonomiky na vývozu plynu.

Bolívii vede už přes 11 let 
prezident Evo Morales, který 
symbolizuje „indiánský 
socialismus“.  Jeho režim 
má několik výhod. Životní 
úroveň v izolované andské 
zemi je nízká dlouhodobě, 
takže obyvatelé nejsou na 
výkyvy ve státních příjmech 
až tak citliví. Morales se 
zatím může spolehnout na 
podporu indiánů, kteří jako 
v jediné zemi na světě tvoří 
většinu populace. A ekono-
mika se zatím celkem drží, 
loni povyrostla o čtyři pro-

centa. Přesto minulý měsíc 
vyšli do ulic odboráři, kteří 
by měli být oporou režimu. 
Při protestech pálili prezi-
dentovu podobiznu kvůli 
tříprocentnímu zdražení 
energií a rozhodnutí soudu, 
který zakázal doktorům 
stávkovat. Morales řeší  
i další problém. Voliči loni 
v referendu odmítli změnu 
ústavy, která by mu umož-
nila kandidovat počtvrté 
na prezidenta. Bude muset 
vymyslet nový způsob, jak se 
udržet u moci.

Macri ale bude muset ustát 
pokles popularity, protože 
potřebné reformy a úspory 
budou zemi bolet.

SVOU KORUPČNÍ AFÉRU MÁ 
PREZIDENTKA I PREZIDENT
Do ztrát „levicové fronty“ lze 
započítat i vleklou korupční 
aféru v Brazílii, která vedla 
k loňskému sesazení brazil-
ské prezidentky ze Strany 
pracujících Dilmy Rousseffo-
vé. Levice vládne v nejlidna-
tější jihoamerické zemi už  
13 let, ale přivedla ji do hlu-
boké krize. Na práci čeká 
armáda 14 milionů neza-
městnaných, hrubý domácí 
produkt loni poklesl  
o 3,6 procenta. Korupční 
kauzy pokračují i letos  
a obviněn je i současný pre-
zident Michel Temer.

Rekviem za levici pod-
trhuje i letošní rozpuštění 
ultralevicových povstalců 
v druhé nejlidnatější zemi 
Jižní Ameriky – v Kolumbii. 
Jednotky FARC působily 
v zemi už od šedesátých let. 
Pravdou ovšem je, že jejich 
úsilí o nastolení levicového 
režimu v zemi se velice rych-
le změnilo jen v ideologickou 
zástěrku v boji o kontrolu 
nad územím a obchodem 
s drogami. Symbolické je, že 
předáci gerily si výměnou 
za odzbrojení svých jedno-
tek vyjednali teplá místa 
ve veřejných funkcích.



Termín boje  
o Hrad? Už  
je načase
Předseda Senátu Milan 
Štěch by měl už tento týden 
vyhlásit termín prezident-
ských voleb. Bude to o šest 
týdnů dřív než před pěti lety, 
přesto je ale potřeba říct, že 
už je načase. Přesto, že kvali-
fikační limit 50 tisíc podpisů 
zatím překonali jen tři ucha-
zeči o úřad a že podmínky 
kandidatury splňuje ještě 
občanský demokrat a sená-
tor Jaroslav Kubera. To není 
zvlášť široké startovní pole, 
ale volební kampaň – nikoliv 
de iure, nýbrž fakticky – už 
stejně jede naplno.

Rekordmanem je hudeb-
ník Michal Horáček. Ten 
už stihl absolvovat svých 
virtuálních prvních sto dnů 
ve funkci, zatímco repub-
liku pilně objíždí bezmála 
devět měsíců. Do regionů 
vyrážel a povídal si s obča-
ny i expředseda Akademie 
věd Jiří Drahoš. Jistě, sbírali 
podpisy stejně jako ostatní. 
Je to, anebo není kampaň? 
Stejná hypotetická otázka 
visí nad výjezdy Miloše 
Zemana do krajů. Úřad pro 

kontrolu politických stran 
začne na kampaň dohlížet až 
poté, co Štěch datum plebis-
citu oznámí. Takže do toho. 
V úvahu pro první kolo bez-
tak přicházejí v podstatě jen 
dva termíny: 12. a 13. ledna, 
nebo o týden později.

Podle mediálních výstupů 
některých adeptů to ovšem 
vypadá, jako kdyby prezi-
dentská kampaň vstupovala 
do horké fáze. Atmosféru, 
ve snaze získat klienty, se 
snaží zahustit i sázkové kan-
celáře, situaci dramatizují 
také výzkumné agentury. 

Podle posledního průzkumu 
společnosti Median by napří-
klad Miloš Zeman ve druhém 
kole volby prohrál s Jiřím 
Drahošem v poměru 46,5 ku 
53,5 procenta hlasů. Jako 
největší favorit současný 
prezident nevychází ani 
sázkařům. Je to ale všechno 
jenom hra. 

Uchazeči vzhlížející 
k vytoužené metě mají před 
sebou ještě pěknou štreku. 
Jaké mají šance absolvovat ji 
úspěšně, se stejně ukáže až 

po říjnových parlamentních 
volbách. Teprve ty nejspíš 
otevřou cestu dalším mož-
ným aspirantům na pre-
zidentství. Platí to třeba 
o Kuberovi, který získal do-
statečnou podporu u senáto-
rů, ale účast v prezidentské 
volbě dosud zvažuje. Pokud 
ODS dosáhne ve sněmovních 
volbách na slušný výsledek, 
mohla by ho jako svého 
kandidáta na hradní post 
představit. Na to, že by ho 
mohla adoptovat i některá 
z relevantních politických 
stran, možná spoléhá i zbro-
jařský lobbista Jiří Hynek. 
Jistě, je oficiálním kandidá-
tem Realistů a hodlá sbírat 
potřebné podpisy občanů, 
ale zároveň zkusí přesvědčit 
poslance a senátory, aby ho 
navrhli oni. Takovou pod-
poru by jistě bez problémů 
získal i případný kandidát 
hnutí ANO. Podat přihlášky 
a doložit získané podpisy 
jsou kandidáti povinni nej-
později 66 dnů před termí-
nem konání prvního kola. 

Ale to jsme ještě pořád 
u formalit. Na rozhodování 
voličů, komu dají hlas, určitě 
bude mít podstatný vliv poli-
tická situace po sněmovních 
volbách. Respektive fakt, jak 
se v případě, že sněmovní 
plebiscit výrazně vyhraje 
ANO a jeho vůdce bude po-
žadovat premiérskou funkci, 
zachová současná hlava stá-
tu. Což tedy platí pro případ, 
že Zeman v boji o prezident-
ský úřad vytrvá.

Komentář

Jana Havligerová
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Uchazeči vzhlížející 
k Hradu mají před 
sebou dlouhou štreku, 
jejíž podobu výrazně 
ovlivní výsledek 
sněmovních voleb.

Tvář dne 

 Po dvaceti letech se nám podařilo 
odvalit válečný balvan z cesty 
očištění historické paměti,

řekl o schválení vládního plánu 
na výkup vepřína v Letech 
ministr kultury Daniel Herman
str. 3
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n V Česku jsou uza-
vřeny tisíce smluv 
týkajících se domácích 
zvířat, v 80 procentech 
jde o pojištění psů. 

Romana Rybová

Ze statistik České pojišťovny 
vyplývá, že domácí mazlíčky 
si pojišťují jejich majitelé ze-
jména ve větších městech, kde 
jsou náklady na veterinární 
léčbu obvykle vyšší. Pro případ 
nemoci, utracení a dalších 
událostí se nabízí pojištění 
od ČP a České podnikatelské 
pojišťovny. První uvedená po-
skytne pojištění léčení úrazu 
nebo nemoci. U psa a kočky 
je standardní limit do 30 tisíc 
korun. Pro plnění je nutná 
veterinární léčba. Pojistit zví-
řata jde i pro případ uhynutí 
či utracení. U psů bývá limit 

Na cesty lze pojistit i fretku
finexpert

Cena každé přijaté SMS je 99 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). 
Provozuje CN INVEST, a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 
hod.,mobil@cninvest.cz, www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
ENERGETIKA  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  PSČ

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

PRÁVĚ 
V PRODEJI

Zakoupíte ve všech prodejnách Geco a Relay.

Vše, co musíte
vědět o energetice.

274074/110 inzerce

Smlouvy bez závazku, které 
lze kdykoli vypovědět, jsou 
u většiny dodavatelů mi-
nulostí. Velká část domác-
ností je ale přesvědčena, že 
mají uzavřenou smlouvu 
na dobu neurčitou. 

Někteří dodavatelé energií 
motají spotřebitelům hlavy 
víc, než je zdrávo. Ve smlou-
vě například uvádějí, že trvá 
24 měsíců ode dne účinnos-
ti dodatku nebo ode dne 
zahájení dodávek. Termín 
účinnosti nebo zahájení do-
dávek ale ve smlouvě chybí. 
Spotřebitel se po informaci 
musí složitě pídit a někteří 
dodavatelé mu ji dokonce 
odmítají sdělit.

„Smlouvu na dobu určitou 
může mít sjednáno více než 
70 procent spotřebitelů. 
Ze zkušenosti ale víme, že 
se mnoho spotřebitelů do-
mnívá, že uzavřeli smlouvu 
na dobu neurčitou,“ říká 
Lukáš Zelený, vedoucí práv-
ního oddělení dTestu. To, že 
mají lidé sjednanou smlouvu 
na dobu určitou, si mnohdy 
uvědomí až poté, co smlouvu 
se stávajícím dodavatelem 
vypovědí. A ten jim vyúčtu-

je za předčasné ukončení 
smluvní pokutu, která se 
může pohybovat v řádu 
několika tisíc korun.

To ale není vše. I v průběhu 
trvání smlouvy může dojít 
ke změně, aniž to zákazník 
zaznamená. Příkladem jsou 
různé akční nebo retenční 
nabídky, které lidé dostá-
vají v případě, kdy zažá-
dají o změnu dodavatele 
a původní společnost se je 
snaží udržet. Dodavatelé 
sice nabídnou nižší cenu, ale 
výměnou za podpis smlouvy 
na dobu určitou. Jsou známy 
i případy, kdy si zákazník 
nevědomky změnil smlouvu 
na dobu určitou při výměně 
jističe. Je tedy nutné být os-
tražitý a nepodepisovat nic 
bez uvážení.

Smlouvy na dobu určitou 
jsou pro zákazníky proble-
matické v tom, že se auto-
maticky prodlužují, pokud 
je spotřebitel včas nevypoví. 
„Když se smlouva prodlouží 
opět na další dobu určitou, 
například na dva roky, tak 
se jedná o překážku bránící 
změně dodavatele,“ dodává 
Zelený. /poj/

Úskalí smluv  
s dodavateli energie

20 tisíc, u koček osm tisíc. 
Podmínkou je průkaz původu 
zvířete nebo speciální výcvik. 

„Pro uzavření pojistky 
musí být zvíře zdravé, trvale 
označené mikročipem nebo 
tetováním. Pes musí být při 

přijetí do pojištění mladší 
osmi let Pokud pes váží více 
než čtyřicet kilo, lze ho pojistit 
do věku čtyř let. Kočka nesmí 
být víc než osmiletá. Pojištění 
poskytuje pomoc na úze-
mí ČR,“ říká mluvčí České 

pojišťovny Ivana Buriánková 
s tím, že veterinární léčbu lze 
pojistit také v rámci cestovní-
ho pojištění. 

Buriánková radí zvíře po-
jistit co nejdříve, protože čím 
je mladší, tím bude pojištění 
levnější. Pojistit psa je možné 
ihned po dovršení tří měsíců 
jeho věku, pojišťovny navíc 
poskytují zvýhodněné nabídky 
pro psy do dvou let věku. 

ČPP nabízí produkt Hafan. 
„Pojištění se vztahuje pouze 
na psy a má platnost na území 
České republiky, s navýšením 
pojistného lze však rozšířit 
i na Evropu. Je možné si připo-
jistit i úrazy či nemoci, které se 
stanou na výstavách, závodech 
či jiných sportovních akcích,“ 

upřesňuje mluvčí pojišťovny 
Renata Čapková. ČPP přitom 
nevyžaduje čipování nebo 
tetování, pojistí tedy i psa bez 
průkazu původu.

 „Pokud cestujete do zahra-
ničí, můžete si v rámci svého 
cestovního pojištění nechat 
připojistit náklady na vete-
rinární péči pro psy a kočky, 
kteří cestují s vámi. Pojistit je 
možné zvíře starší šesti měsí-
ců a mladší osmi let, respek-
tive 10 let u koček,“ popisuje 
produktová manažerka Slavia 
pojišťovny Vanda Kýpeťová.                                                                                                              

Uniqa pojišťovna nabízí 
cestovní pojištění psa. ČPP 
pojistí na cesty psy, kočky či 
fretky v rámci produktu Zvíře 
plus. „Podmínkou je označení 
zvířete čipem. Cena pojistného 
na den začíná na 19 korunách,“ 
dodává Čapková.
 
Autorka je spolupracovnicí redakce

VÝHODA MLÁDÍ. Čím dříve 
majitel zvíře proti nemoci či úrazu 
pojistí, tím bude mít pojistku 
levnější.
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n Jednou z událostí 
letošního ročníku 
Letní Letné byla pre-
miéra mezinárodního 
projektu Hit, Tell the 
Difference, ve kterém 
se setkali performe-
ři souboru Cirk La 
Putyka s rwandskými 
mladíky, kteří si říkají 
Future Vision Acrobat.

Vladimír Hulec

Projekt Hit, Tell the Differen-
ce vznikl letos na jaře, kdy 
principál La Putyky Rostislav 
Novák mladší odjel se třemi 
kolegy do Afriky a na hra-
nicích Konga a Rwandy se 
setkal se skupinou tamních 
artistů, chlapců ve věku od tří 
do 26 let, často s neuvěři-
telnými osudy, kteří cvičí, 
„aby přežili“. Novák nakonec 
vybral deset z nich, kteří se 
po různých peripetiích s vízy 
dostali do Prahy teprve zhru-
ba před čtyřmi týdny a od té 
doby intenzivně zkoušeli. 
Výsledkem je představení 
na téma co lidi spojuje a co je 
rozděluje.

V úvodní scéně vchá-
zejí na jeviště herci odění 
do barevných trikotů tak, aby 
nebylo poznat, odkud jsou, 
zda z „černé“ Afriky, nebo 
z „bílé“ Evropy. Právě mix 
všech barev a dovedností, 
vzájemné učení a předávání 

Cirk La Putyka: 
Hit, Tell the Difference

Režie: Rostislav Novák ml.
Choreografie: Dora Hoštová
Premiéra: 17. června
Hodnocení: 80 %

jedinečná výstava Koncert MonKey Business, jelen a další
3d projeKce na vltavě

vstup zdarMa                 www.autananaplavce.cz
Pod záštitou   
Hlavního města Prahy

česKých  
preMiér  9 

31. 8. – 3. 9.
Partneři:

225x80_Naplavka.indd   1 21/08/17   10:34

274963/29 inzerce

KONTRASTY. Představení staví na kontrastech mezi vážnými mo-
menty z africké minulosti a odlehčenými akrobatickými scénami.
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znalostí a zkušeností, je hlav-
ním, nosným tématem všeho 
dalšího dění.

V inscenaci – doprovázené 
společnou rwandsko-českou 
bluesrockovou kapelou – je 
řada vážných chvil, kdy si 
divák uvědomí, co všechno 
mladíci z Rwandy mají za se-
bou. V jedné ze scén napří-
klad přichází muž v ženském 
kostýmu s nákladem na hla-
vě. Po chvíli si lehá, umírá a je 

pohřben pod zelený trávník. 
Celá produkce se pak koná 
nad jeho pomníčkem.

Do monologů Afričanů o je-
jich strastiplných životních 
osudech zároveň vstupují 
herci La Putyky se svým – 
v porovnání s Rwanďany 
– bezproblémovým vyprávě-
ním. To byly chvíle největšího 
uvědomování rozdílnosti 
zkušeností a náhledů na dění 
v Evropě a Africe.

Protikladem k vážným 
scénám jsou pak vtipné, uvol-
ňující a zábavné scény, jako 
například módní přehlídka, 
kdy se před diváky herci pro-
ducírují nikoli ve skvostném 
oblečení, ale v cárech kostý-
mů, s klobouky, přilbami, či 
dokonce s botami na hlavách 
či společná čísla.

Skvělé bylo například vy-
stoupení nejlepšího českého 
skokana na trampolíně s af-
rickými kořeny Naima Asha-
ba, které Afričané živě glosují 
a posléze sami kontrují skoky 
na své „africké trampolíně“ 
– pneumatice od traktoru.

A tak plyne představení 
skoro dvě hodiny v kuse. 
Každý máme svou barvu 
a ty se doplňují do hýřivého, 
jedinečného spektra, říkají 
svou produkcí všichni zúčast-
nění. Nenechme tento svět 
zešedivět či na padrť rozbít, 
dodávají.

Hit, Tell the Difference je 
tak nejen jeden z prvních vr-
cholů festivalu, ale i zásadní 
příspěvek ke stavu součas-
ného světa a k porozumění 
a prolínání kultur, civilizací 
a národností v něm.

Autor je spolupracovníkem redakce

Eurotrialog se opět 
zaměří na alternativu  

Poslední srpnový víkend 
zamíří do Mikulova příz-
nivci alternativní a under-
groundové scény. Pořadatelé 
devatenáctého ročníku Fes-
tivalu nepopulární hudby 
Eurotrialog jim během dvou 
dnů na dvou scénách před-
staví více než dvacet kapel 
a interpretů včetně raritního 
vystoupení Aktualu s Mi-
lanem Knížákem a sestav 
navazujících na The Plastic 
People of the Universe.

Festival dokumentů 
uvede přes dvě stě filmů
Na letošní 21. ročník 
Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů 
Ji.hlava se zatím přihlásilo 
na tři a půl tisíce filmů. 
Během festivalu jich di-
váci uvidí asi 250. Letošní 
ročník, který se uskuteční 
od 24. do 29. října, obohatí 
tři nové soutěžní sekce i re-
trospektiva tchajwanského 
dokumentárního filmu.

O víkendu nejvíce lidí 
vidělo Po strništi bos
Film režiséra Jana Svěráka 
Po strništi bos vede tabul-
ku víkendové návštěvnosti 
kin, neboť jej zhlédlo 
113 tisíc diváků. Na druhé 
příčce v žebříčku je stejně 
jako před týdnem americká 
animovaná komedie Emoji 
ve filmu s 26 tisíci diváky, 
na třetí se nachází thriller 
Annabelle 2: Zrození zla, 
který o víkendu přilákal 
necelých 22 tisíc diváků.
/čtk, duk/

KrátceProjekt Čechů a Rwanďanů
je vrcholem Letní Letné
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Pokud se
Il Moro vrací

do Milána, jejich

životy
jsou v ohrožení.
Především život

Leonarda
da Vinci.
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n Příběh zasazený 
do renesanční Itálie 
popisuje dnes téměř 
zapomenutou rivalitu 
mezi dvěma největ- 
šími umělci své doby 
– Leonardem da Vinci 
a Michelangelem Buo-
narrotim.

LEONARDO DA VINCI,
MILÁN, PROSINEC 1499

Najednou se dveře refektáře 
rozrazily a do sálu vtrhnul
přitažlivý dvacetiletý mladí-
ček. Gian Giacomo Caprotti 
da Oreno měl na hlaďounké 
tváři vyděšený výraz a vlasy 
celé rozcuchané.

„Il Moro přichází!“
Dav utichl, lidé si vyměňo-

vali pohled, jako by se snažili 
odhadnout, zda je to varování 
opravdové, nebo jen léčka, 
která je má pobavit. Hledali 
znamení u Leonarda. „Pokud 
si nás, Salaìi, dobíráš, je to 
vůči těmto ubohým lidem vel-
mi kruté.“ Nazýval svého asi-
stenta Salaì, což znamenalo 
Ďáblík, protože měl ve zvyku 
provádět žertíky – jak dlouho 
už? Deset let?

„To není legrace, Mistře. 
Přísahám. Il Moro se vrací. 
S armádou.“

Mladík nešel sice pro 
legrácku daleko, ale nebyl 
to žádný dobrý herec. Říkal 
pravdu.

Dvě dámy vyjekly. Ob-
dařená Francouzka 
si přitiskla dlaň 
k břichu staže-
nému korze-
tem. Otcové 
nařizovali 
rodinám, ať 
utíkají. Pokud 
se Il Moro 
vrací do Milána, 
jejich životy jsou 
v ohrožení.

Především život Leo-
narda da Vinci.

Rodina Sforzů vládla Lom-
bardii padesát let, až do doby 
přede dvěma měsíci, kdy 
do hlavního města napocho-
dovala francouzská armáda 
a vyhnala rod z města. Vévo-
da Ludovico Sforza – nazý-
vaný kvůli temné pleti Maur, 
Il Moro – unikl nezraněn, 

ale ponížen. Pokud má Salaì 
pravdu a vůdce se vrací, udeří 
Sforza násobnou silou. Každý 
Francouz, který ještě zůstává 
v Miláně, je ohrožen.

Včetně Leonarda. Posled-
ních osmnáct let žil a praco-
val v Miláně, sloužil milán-
skému dvoru, ale po vévodově 
útěku ho nenásledoval jako 
oddaný vlastenec. Místo toho 
zůstal ve svých pohodlných 
pokojích sforzovského hradu 
a nabídl své služby francouz-
skému králi. Pokud se vévoda 
vrátí k moci, Leonardo bude 
nejspíš zatčen za zradu. 
A všichni věděli, co Sforza 
dělá zrádcům.

„Musíme za králem. Odveze 
nás s sebou do Francie 

nebo Neapole nebo 
kam to jede.“ 

Leonardo otáčel 
ptačím prste-
nem na levé 
ruce.

Salaìův 
výraz potem-

něl. „Král už 
je pryč. Dvůr 

odvezl s sebou. 
Nás tady nechal.“

Leonardovi zacukalo 
levé oko. Potřeboval čas, aby 
mohl přemýšlet.

Vzal malý notýsek, který 
se mu klimbal z opasku, po-
sadil se na zem před freskou 
a začal si načrtávat vyděšené 
francouzské návštěvníky. 
Rychlými tahy zachytil 
nehlídaný výraz: vytřeštěné 
oči, vzdouvající se nozdry, 

Útěk z ohroženého Milána
STEPHANIE STOREYOVÁ: MRAMOR A PLÁTNO

O knize

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden titul 
představí pěti ukázkami.

Tento týden představujeme 
historický román Stephanie 
Storeyové s názvem Mramor 
a plátno vydaný pod značkou 
Knižní klub.

rozhazování rukama, vše, co 
vyvolávalo dojem strachu. 
Jediný způsob, jak doopravdy 
pochopit lidské emoce, je stu-
dovat jejich fyzické projevy. 
Byla vzácnost stát se svědkem 
takto syrových reakcí. Kéž 
by dokázal zachytit šustění 
látky, polykané výkřiky, lapá-
ní po dechu. Kdyby dokázal 
namalovat chuť hrůzy, udělal 
by to.

„Mistře, prosím, teď ne…“ 
Salaì se mu něžně pokou-
šel vzít notes z rukou, ale 
Leonardo nepouštěl. „Opustili 
nás. Musíme odjet z Milána.“

„Měli bychom napřed 
myslet, než uděláme něco 
zbrklého.“

Musí zachytit tu urostlou 
Francouzku tak, jak ji teď 
vidí: hlavu zvrácenou, ústa 
rozevřená v zavytí, hruď se 
zdvihá a rudne. Strach se 
hodně podobá extázi. Na-
čmáral si poznámku, že má 
prostudovat tuto zajímavou 
podobnost. Dívka spěchala ze 
sálu a on si zoufal, že nebude 
mít šanci naplnit své touhy.

Sál opustil i poslední Fran-
couz. Těžké dveře se zavřely, 
tlumená kakofonie paniky se 
ztrácela v ulicích.

Salaì popadl Leonarda 
za loket. „Nemáme čas pře-
mýšlet.“

„Na přemýšlení je čas 
vždycky, můj mladý učni.“ 
Leonardo s klidem odložil 
notes.

Touha mít čas přemýšlet 
stála za jeho rozhodnutím 

vytvořit tuto fresku expe-
rimentální technikou. Při 
klasické technice nanesl 
umělec na stěnu vrstvu vápna 
a pak maloval přímo do vlhké 
hmoty, obraz se tedy stával 
trvalou součástí stavby.

Ale trvanlivost měla svou 
cenu. Museli jste domalovat 
danou oblast s čerstvou vrst-
vou dřív, než uschla. Chtělo 
to pracovat rychle a bez pauz 
– jenomže rychlost bez pauz 
nebyla zrovna v Leonardově 
stylu.

Rád si dopřál čas, aby 
si mohl pečlivě rozmyslet 
každou podrobnost. Zahá-
jil projekt, zastavil ho, pak 
s ním začal nanovo. A navíc 
spousta jeho oblíbených 
barev, jako třeba ultramarín, 
se vyráběla z minerálů, které 
si s vápnem vůbec nerozu-
měly. Proto vyvíjel techniky, 
které vyhovovaly jeho stylu, 
nanášel temperu na vaječném 
základu přímo na suchou 
zeď upravenou primárním 
nátěrem.

Díky této metodě mohl 
používat své oblíbené 
minerální pigmenty – ultra-
marín, rumělku, dokonce 
i jiskřivě zelenomodrý azurit. 
Ale především si tím, že se 
vyhnul vlhkému vápnu, mohl 
dopřát čas dělat změny, když 
ho o pár dní, týdnů, měsíců, 
dokonce i let později napadlo 
něco lepšího.

Jednou, když maloval právě 
tuto fresku, přemýšlel tři 
dny o jediném tahu štětcem, 

než Ježíšovi na pravou ruku 
nanesl nádech okru.

Salaì pomohl Leonardovi 
na nohy. „Notesy a kreslicí 
potřeby jsem vám už zabalil.“ 
Poklepal na těžký vak, jehož 
ucho si křížem přehodil přes 
trup. „Všechno ostatní tady 
musíme nechat.“

Leonardo se ohlédl po Po-
slední večeři. Malba se roz-
padala, o tom nebylo pochyb. 
Nedokáže ten drolící se obraz 
zachránit. „To je v pořádku, 
Salaìi,“ řekl spíš k sobě než 
k asistentovi.

„Ti, kdo se snaží navěky 
udržet pozemské statky, sešli 
z cesty. My umělci víme, jak 
opouštět majetek. Naše práce 
nám koneckonců přece ne-
patří, je našeho pána. A navíc 
obrazy nejsou nikdy dokonče-
ny, pouze opuštěny.“

Když vycházeli ven, zadu-
něl z dáli kanon. Venku vládl 
chaos. Koně v trysku odnášeli 
vojáky z města. Francouzští 
dvořané a občané v rychlosti 
balili povozy. Bouřlivý zimní 
vítr zvedal oblaka prachu 
a halil město do nahnědlé 
mlhy. Módní severoitalská 
metropole Milán se propadala 
do anarchie. 
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JEDNOU ZA ŽIVOT. 
Američané se mohli 
včera těšit z ne- 
obyčejné podívané. 
K vidění zde bylo 
úplné zatmění Slun-
ce, které bylo poprvé 
po 99 letech pozoro-
vatelné od pobřeží 
k pobřeží napříč 
čtrnácti americkými 
státy. Do takzvaného 
pásu totality, jak se 
říká oblasti, odkud 
je úplné zatmění 
pozorovatelné a kde 
žije 12 milionů lidí, 
zamířily miliony ná-
vštěvníků. Sledování 
úkazu na většině 
míst přálo i počasí. 
Ve střední Evropě 
si na podobný úkaz 
ještě hodně dlouho 
počkáme. Češi se 
na něj budou moci 
těšit až 7. října 2135, 
kdy pás totality bude 
probíhat 30 kilomet-
rů severně od Prahy. 

n Nestává se často, aby 
za automobil utopený 
75 let na dně jezera ně-
kdo zaplatil bezmála 
osm milionů korun.

V případě vozu Bugatti se tak 
stalo v roce 2010 na pařížské 
aukci. Konkrétně šlo o model 
22 Brescia z roku 1925. Příběh 
tohoto vozu je stěží uvěřitelný. 
Závodní jezdec René Dreyfus 
měl tento vůz v roce 1934 v Pa-
říži prohrát v pokeru, novým 
majitelem se stal Švýcar Adal-
bert Bodé. Když se však vracel 
do Švýcarska, neměl hotovost 

na zaplacení celních poplatků. 
Opuštěný vůz na hranici začal 
švýcarským celníkům vadit 
a tak ho jen shodili do jezera. 
Z jezera Maggiore byl zpět vy-
loven 12. července 2009. Tento 
příběh pouze doplňuje desítky 
dalších, které se pojí s možná 
nejlegendárnější automobilo-
vou značkou světa, Bugatti. 

Strůjcem těchto skvělých 
vozů byl Ettore Bugatti, Ital 
usadivší se v Alsasku. Bugatti 
nebyl jen skvělý technik a kon-
struktér, ale zároveň i umělec, 
jeho vozy se vyznačovaly 
nevšední elegancí. Narodil se 
v roce 1881 v Miláně do umě-
lecké rodiny, již od mládí 

projevoval také nevšední tech-
nický a motorářský talent. 
První vůz sestrojil v 19 letech, 
z milánského veletrhu si 
hned odnesl první 
ocenění. Bugatti-
ho oslovil 
jiný výrobce 
automobilů, 
Baron de 
Dietrich, jehož 
továrna sídlila 
v alsaském 
Niederbronnu. 

V roce 1909 
Bugatti v nedale-
kém Molsheimu založil 
vlastní továrnu. Ve své době 
byly jeho vozy nejrychlejší, 

často nejluxusnější a technic-
ky nejpokrokovější. Suverénně 
ovládly všechny typy automo-

bilových závodů, ve dva-
cátých a třicátých 

letech minulého 
století byly prak-

ticky nepora-
zitelné. Jen 
samotný mo-
del 35 z roku 
1924 ovládl 

více než dva 
tisíce soutěží, 

čímž je dodnes 
nejúspěšnějším zá-

vodním vozem historie. 
Zároveň se Bugatti orientoval 
na segment velmi luxusních 

vozů, z nichž některé byly vy-
robeny jen v několika kusech. 
Dochované modely tak nyní 
mohou mít i nevyčíslitelnou 
hodnotu. Méně se již ví, že 
Bugatti pracoval i na vlastním 
letadle nebo že sestrojil moto-
rový železniční vůz. 

Do osudu jeho továrny silně 
zasáhla válka. Byla takřka 
zničena, navíc mu pro jeho 
italský původ byla Francouzi 
po válce i nakrátko vyvlast-
něna. S jeho smrtí přišel brzy 
i zánik nejslavnějšího období 
firmy. Ettore Bugatti zemřel 
před 70 lety 21. srpna 1947. Za-
nechal po sobě vozy i značku, 
která je stále pojmem. /mec/

Bugatti – umělec, jemuž učarovala čtyři kola 
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Model 
Bugatti 35  

z roku 1924 dokázal  
zvítězit ve více než

2000
automobilových 

soutěžích.


